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Svět kolem nás nám den co den již téměř dva roky předkládá různě se měnící katastrofické

scénáře. A my se stále učíme jak, kde a v čem nalézat své každodenní jistoty v této nové

realitě. Pevnou konstantou v tom všem jsou naše děti. Ty nám dávají sílu a vůli. Jejich dětství

ale nepočká na lepší časy. Všechny ty zážitky a emoce, které k dětství patří a které dávají

základní stavební kameny pro jejich další život, jsou i pro nás důležité a zavazující. Proto se

v rámci  možností  snažíme,  aby  ten  dětský  svět  zůstal  nedotčený,  šťastný,  pohádkový,

kouzelný… 

Krásné a šťastné Vánoce Vám všem.

 Vaše Valentýnka ♥

 



Podzim v     1. třídě  

Prvními  krůčky  ve  školce  naše  benjamínky  letos  v září  provedla  paní  učitelka  Stáňa  Leflerová  a

všechny děti si vedly moc dobře. Hned si začaly hrát a prozkoumávat třídu a maminky tak mohly bez

obav brzy odejít. Paní učitelka jim spolu s Krtečkem vysvětlila a předvedla pravidla chování ve třídě,

aby tam všem kamarádům bylo spolu dobře.  Děti reagovaly moc hezky a vnímavě a vše si  záhy

osvojily. Někteří odvážlivci chtěli hned ve školce i spinkat a někteří si to velice brzy zase rozmysleli,

ale tak už to ve školce s benjamínky chodí…chce to jen trošku času a trpělivosti a oni si brzy zvyknou

 Děti si paní učitelku Stáňu moc oblíbily a každý den kolem svačinky teď zaznívá otázka : „A příjde

dneska Stáňa ?“

Celý  říjen  vždy  do vycházky  s dětmi  pracovala  paní  učitelka  Zuzanka  Vojířová  ze  2.  třídy.  Hodně

procvičovali barvy a seznamovali se s různými didaktickými hrami a  stavebnicemi, malovali ptáčky,

modelovali,  pilně cvičili,  povídali si o podzimním počasí a změnách v přírodě. Děti už skolily první

virózy, a tak se paní učitelka mohla dětem věnovat individuálně. Děkujeme paní učitelce Zuzance za

krásný říjen 

Od listopadu už  mají  děti svou  třídní  učitelku  Irenku  Kadlecovou a  vycházky  a  oběd  si  užíváme

společně s paní učitelkou Stáňou, ke které děti citově přilnuly. 

Děti jsou letos hodně malé, některé ještě netříleté, ale jsou velmi šikovné, vnímavé a zvládáme už

spoustu školkové práce a společných radostí. S nízkým věkem dětí souvisí i větší náchylnost k virózám

a my  moc děkujeme všem zodpovědným rodičům, že si děti i s „obyčejnou rýmou“ nechávají doma a

nehádají  se s námi. Školka je radostné a podnětné místo a bezpečný prostor pro zdravé děti. Ty

nastydlé,  unudlané, pokašlávající,  kýchající  a  nemocné patří  do maminčiny náruče a své postýlky

doma.

Přejeme všem krásné vánoce a pevné zdraví.

Paní učitelky Stáňa a Irenka 

  

    

                          





Zprávy ze     2. třídy  

Konec léta a začátek podzimu byly ve školce plné barev, smyslového vnímání, poznávání kamarádů,

ale také pravidel a zažívání spousty nových zážitků.

Adaptace dětí ve 2. třídě proběhla bez větších obtíží. Děti se velmi rychle naučily své značky a většina

i jména svých kamarádů. 

Velmi děkujeme za spolupráci při plnění „domácích úkolů“ nejen na téma ZAHRADA, kdy děti přinesly

tolik  zeleniny  a  ovoce,  že  jsme  si  mohli  uspořádat  opravdu  velkou  hostinu  a  poznat  vlastnosti

jednotlivých druhů všemi smysly.

Děti  od  začátku  roku  zhlédly  několik  divadelních  představení,  jak  větších,  od  profesionálů,  tak

menších, od paní učitelky Zdeničky, od které nejedenkrát vyžadovaly jejich opakování 😊.

Každý den se  učíme a zkoušíme něco nového,  což nás všechny baví  a  obohacuje,  ať  se jedná o

získávání  nových informací,  procvičování pohybových dovedností,  písniček,  básniček,  ale i  péče o

sebe a spolupráci a ohleduplnost k ostatním.

Vážíme si a děkujeme za Vaši ohleduplnost, že do školky chodí jen děti zdravé.

Děkujeme za hojnou účast na „Svatomartinském průvodu“. Radost dětem z očí jen zářila, za což jsme

velmi rády.

Přejeme klidný, krásný a kouzelný adventní čas.

Vaše paní učitelky Z a Z 

          



  



Zprávičky ze 3. třídy

Ahojky všichni. Hlásíme se ze 3. třídy : „My jsme žáci třetí B…“ A teď opravdu, je nás tu zase celkem

15. 5 kluků a 10 holek, z toho pouze 3 děti nejsme předškoláci. S námi je tu učitelka a ředitelka Lucka

a taky učitelka Renča, která bohužel od září onemocněla stejným moribundusem jako loni a my ji

ještě nestihli poznat. A tak si užíváme i bez ní. 

Baví nás cvičení v tělocvičně, máme dobrou paměť, hlavně holčičky, a pamatujeme si hezké básničky

a nové písničky, umíme dobře počítat a i rytmizovat slabiky a určovat první hlásku, což jsou důležité

dovednosti, abychom zvládli vstup do ZŠ. 

Rádi vaříme. Zatím jsme stihli  slané těsto na výrobu slunečnic, švestkové crumbles, ovocný salát,

martinské makové rohlíčky na lampionový průvod a možná zvládneme i nějaké cukroví. Minimálně

vám o tom zazpíváme na vánoční besídce. 

Baví nás dělat pokusy, programovat včelku Beebot. Naučili jsme se plnit úkoly, které na nás čekají

vždy v pondělí a můžeme je splnit kdy chceme, během celého týdne. 

Vlastně  máme  ve  třídě  ještě  jednoho  kamaráda  Krtečka,  kterého si  půjčujeme na  víkend  a  pak

společně s rodiči zapisujeme do jeho deníku. Už se s námi dostal na Dušičky na Moravu, na zlatou

svatbu, ale také třeba do zubařského křesla. My děti pro něj vymýšlíme vždy originální cestování

nebo aktivity, vaříme s ním, koukáme se na StarDance a prostě si ve třetí třídě užíváme.

Přejeme vám všem krásné a hlavně zdravé vánoce.

Paní učitelka a ředitelka Lucka 

 

 



  



Zprávičky ze 4. třídy

Podzim pomalu končí a my předškoláci už máme spoustu zážitků, dojmů a nových znalostí. Ve třídě

s námi pracují paní učitelky Jana Langmajerová a Káťa Borová a každý den je s námi Krteček a jeho

kamarádi. Paní učitelky pro nás opět připravily celoroční hru  „Krtek a jeho kamarádi“. Hra nás moc

baví. A všichni se usilovně a zodpovědně připravujeme na školu.

Září a říjen se vydařily, užívali jsme si babí léto, pozorovali měnící se barvy v podzimní přírodě, sbírali

přírodniny, ze kterých jsme pak vyráběli obrázky i prostorové na koberci, počítali je a třídili, navlékali

jsme jeřabinové korálky,  malovali  barevné listy,  vše nás moc bavilo.  Vydařila  se naše „Drakiáda“,

foukal ten správný vítr a vynesl draky hodně do výšky, to byla paráda !

Paní učitelky s námi i se třeťáky jely na výlet do Vinařic na prohlídku Dolu Mayrau. Byl to pro nás

velký zážitek, dozvěděli jsme se tolik zajímavých informací, např. k čemu je uhlí, kde horníci pracovali,

viděli jsme stroje a nářadí a odvážně nahlédli i do dolu. A venku na haldě jsme hledali zkameněliny.

Že jsme pak byli špinaví nám vůbec nevadilo a každý si odvážel domů nějaký poklad. Výlet jsme si

užili, bylo to super !

Uteklo to jako voda a je tu listopad. Ani teď jsme nezaháleli. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o

lidském těle,  jak  nám tělo  funguje,  jak  se  o  zdraví  starat,  no to  bylo  informací.  Pak jsme slavili

posvícení a připravovali  se na příjezd S. Martina a hlavně na lampionový průvod. Na ten jsme se

obzvláště těšili. Už dopoledne se mateřskou školou linula vůně upečených martinských rohlíčků, moc

se nám vydařily a jak chutnaly, jsme hned zjistili na závěr průvodu. No byly mňam mňam.

Listopad končí, společně s Krtečkem jsme se ještě rozloučili a uspali zvířecí zimní spáče. A je tady ten

nejkrásnější a poslední měsíc v roce „Prosinec“, pro nás kouzelný, plný očekávání a překvapení.

Paní učitelky Jana Langmajerová a Káťa Borová 



  

                                                                                        

  



Valentýn  č  in n  á  padn  í  k  
Vánoce v     kuchyni                                  

Křupavé vánoční krekry paní ředitelky Lucky

10dkg moučkového cukru
6 bílků
10dkg hladké mouky
10dkg přírodních neloupaných mandlí
Z cukru a bílků utřeme pěnu, zlehka zamícháme mouku a mandle. Nalít do vymazaného 
srnčího hřbetu, péct na 150°C. Po upečení nechat do druhého dne, pak nakrájet na slabé 
plátky a dosušit cca 10 minut v troubě. Recept je od jedné maminky ze školky, u nás rychle 
zdomácněl, protože umožňuje spotřebovat vaječné bílky.

Lososová polévka paní učitelky Zdeničky

2hrnky pokrájeného lososa
3brambory
1mrkev
půlka pórku nebo svazek jarní cibulky
2lžíce másla
1smetana
Sůl a pepř
V litru osolené vody uvaříme pokrájené brambory. Rozmixujeme tyčovým mixérem a vložíme 
nakrájeného lososa. Mrkev a pórek nakrájíme nadrobno, orestujeme na másle a přidáme do polévky. 
Když je maso měkké, zalijeme smetanou a dochutíme solí a pepřem.

Kokosová vosí hnízda paní učitelky Irenky

15dkg másla
20dkg moučkového cukru
3vařené žloutky
1lžíce Tuzemáku
25dkg kokosu

Krém: 
20dkg moučkového cukru                                                               
1máslo
hustý vychladlý vanilkový puding (1pytlík uvař v cca 350ml mléka)
Žloutky nastrouhat na jemno a vmíchat do utřeného másla s cukrem. Těsto chvíli v chladu odležet. Na
krém ušlehat máslo s cukrem a postupně, po lžících, přidávat vychladlý puding. Hnízda s hnízdem 
posadit na piškoty. Recept je velmi starý, převzatý po babičce a ověřený generacemi mlsounů.



Po  přečtení  prosíme  vrátit  Školkovinky  zpět  do  šatny  pro  další
zájemce, děkujeme.  
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